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هبدٍ  -1تؼشیف هشکض ًگِذاسی کْدکبى:هشکض ًگِذاسی کْکبى هْعغَ ای اعت
آهْصؽی  ،پشّسؽی  ،سفبُی کَ کْدکبى ثبًْاى ؽبغل دس کبسگبٍ  ،کبسخبًَ سا
دسعَ ثخؼ ؽیشخْاسگبٍ ( 45سّص 2-عبلگی ) هِذکْدک (2عبلگی تب5عبلگی )
ّ آهبدگی ( اص  5عبل تب لجل اص ّسّد ثَ دثغتبى ) ًکِذاسی هی ًوبیذ.
تجصشٍ  -1پزیشػ کْدکبى کبسکٌبى هشد دس صْستیکَ ثشا ی ًکِذاسی کْدکبى هشد
هؾکل ّجْد داؽتَ ثبؽٌذ ثب تْجَ ثَ گٌجبیؼ هشکض ًکِذاسی کْدکبى ّ ثب ًظش
هذیشت کبسخبًَ (کبسگبٍ) ّ ُوبٌُگی هذیش هشکض ثالهبًغ اعت .
تجصشٍ  -2کْدکبًی ّاجذ ؽشایظ ثجت ًبم هی ثبؽٌذ کَ اص عالهتی کبهل رٌُی
ّ جغوی ثشخْسداس ثبؽٌذ  .کْدک عبلن کْدکی اعت کَ هجتال ثَ ػمت
افتبدگی رٌُی ًجبؽذ  .کْدکبى هجتال ثَ هؼلْلیت جغوی دس صْستی هی تْاًٌذ
اص هشکض ًگِذاسی کْدکبى اعتفبدٍ کٌٌذ تْاى تطجیك ّ ُوشاُی ثب ثشًبهَ ُبی
هشکض ًگِذاسی کْدکبى سا داؽتَ ثبؽٌذ ّ .تؾخیص ایي اهش ثب پضؽک هتخصص ّ
هذیش هشکض ًگِذاسی کْدکبى هی ثبؽذ.
تجصشٍ  -3دایش ًوْدى ُش عَ ثخؼ هشکض ًگِذاسی کْدکبى دس صْست ّجْد
هتمبضی دس کبسگبٍ هشثْطَ ثب ًظش کبسؽٌبط ّصاست کبس ّ اهْس اجتوبػی اعت.
تجصشٍ  -4دس کبسگبُِبئی کَ اص خذهت ثبًْاى کبسگش دس ًْثت دّم اعتفبدٍ هیؾْد
هشکض ثبیذ دس ایي ًْثت ًیض دائش ثبؽذ.
تجصشٍ  -5اص تبسیخ تصْیت ایي آئیي ًبهَ اص ُش هبدس ثیؼ اص  2فشصًذ پزیشفتَ ًخْاُذ
ؽذ ّ ُضیٌَ فشصًذ عْم ّ ثیؾتش ثؼِذٍ هبدس هی ثبؽذ  .ثذیِی اعت ایي تجصشٍ
ؽبهل حبل هبدساًی کَ لجل اص تصْیت ایي آئیي ًبهَ فشصًذاًی دس هشاکض ًکِذاسی
کْدکبى داؽتَ اًذ ًخْاُذ ؽذ.
هبدٍ  -2هشاکض ًگِذاسی کْدکبى حتی االهکبى ثبیذ دس ًضدیکتشیي فبصلَ ثب هحل کبس
هبدساى (صًبى ؽبغل ) ایجبد ّ تشجیحب" اص لغوتی اص عبختوبى کبسگبٍ هشثْطَ
اعتفبدٍ ؽْد.
هبدٍ  -3کبسگبُِبئی کَ دس یک هٌطمَ جغشافیبئی لشاس داسًذ ثش حغت ضشّست ّ ثش
اعبط تْافك هغئْلیي کبسگبُِبی هشثْطَ ثب ُوبٌُگی ّ کغت اجبصٍ اص اداسٍ
کل خذهبت اهْس اجتوبػی ّصاست کبس ّ اهْس اجتوبػی هی تْاًٌذ ثَ تبعیظ هشکض
هؾتشک الذام ًوبیٌذ.

تجصشٍ ً -1حٍْ هیضاى هؾبسکت کبسگبُِب دس ایجبد تجِیض هشکض ًگِذاسی کْدکبى ثب
تْافك طشفیي ریٌفغ ّ ثب ًظبست اداسٍ کل خذهبت اجتوبػی خْاُذ ثْد.
هبدٍ ّ -4صاست کبس ّ اهْس اجتوبػی ثبیذ ًغجت ثَ تؾکیل ؽْسای هشکضی ًظبست
ثش هشاکض ًگِذاسی کْدکبى ثب ؽشکت اػضبء ریل دس ّصاست کبس ّ اهْس اجتوبػی
الذام ًوبیٌذ.
ًوبیٌذٍ ّصاست کبس ّ اهْس اجتوبػی ً ،وبیٌذٍ ّصاست ثِذاؽت ّ دسهبى ّ آهْصػ
پضؽکی ّ ًوبیٌذٍ عبصهبى ثِضیغتی کؾْس.
تجصشٍ -1دس صْست لضّم اداسات کل کبس ّ اهْس اجتوبػی اعتبًِب هی تْاًٌذ ًغجت
ثَ تؾکیل کویتَ ًظبست ثش هشاکض ًگِذاسی کْدکبى الذام ًوبیٌذ.
هبدٍ  -5هغئْلیت ثشًبهَ سیضی  ،عیبعت گزاسی ّ اسئَ خظ هؾی ُبی
آهْصؽی  ،فشٌُگی ّ ثِذاؽتی ثَ ػِذٍ ؽْسا خْاُذ ثْد.
تجصشٍ  -1کبسؽٌبعبى عبصهبى ثِضیغتی کؾْس هی تْاًٌذ دس هْالغ لضّم ثب
ُوبٌُگی ّصاست کبس ّ اهْس اجتوبػی ّ حضْس کبسؽٌبط ّصاست کبس ّ اهْس
اجتوبػی دس هشاکض ًگِذاسی کْدکبى حضْس یبثٌذ.
هبدٍ  -6هغئْلیت سعیذگی ثَ تخلفبت ّ ؽکبیبت هشاکض ًگِذاسی کْدکبى ثب
ؽْسای ًظبست ثش هشاکض ًگِذاسی کْدکبى خْاُذ ثْد.
هبدٍ  -7حضْس افشاد ػضْ دس ؽْسای هشکضی ًظبست ثش هشاکض ًگِذاسی کْدکبى دس
کلیَ جلغبت ّ ثشًبهَ ُبی هشثْطَ کَ اص طشف ّصاست کبس ّ اهْس اجتوبػی تذّیي
هی گشدد الضاهی اعت.
هبدٍ  -8کلیَ ضْاثظ اجشائی ّ دعتْسالؼول ُبی هشثْط تْعظ ّصاست کبس ّ اهْس
اجتوبػی ثَ هذیشاى کبسگبُِب اثالؽ هی ؽْد.
هبدٍ  -9کبسگبُِبئی کَ ثشسعیِبی الصم سا دس صهیٌَ ایجبد هشکض ًگذاسی کْدکبى ثب
سػبیت همشسات ایي آئیي ًبهَ اًجبم دادٍ اًذ ضوي هؼشفی هذیش ّاجذ ؽشایظ اص ثیي
ثبًْاى اص ّصاست کبس ّ اهْس اجتوبػی هجْص فؼبلیت دسیبفت خْاٌُذ ًوْد.
تجصشٍ  -1ؽشّع فؼبلیت هشاکض ًگِذاسی کْدکبى کبسگبُِبئی کَ هْسد ثبصدیذ
کبسؽٌبط لشاس گشفتَ اًذ هغتلضم آًغت کَ هذیش هؼشفی ؽذٍ اص طشف کبسگبٍ
هتجْع داسای تخصص ّ تْاى هذیشیت  ،تحصیالت ّ تجشثیبت الصم ثبؽذ ّ ثَ تبئیذ
ّصاست کبس ّ اهْس اجتوبػی ثشعذ.
-1تبثؼیت جوِْسی اعالهی ایشاى
-2هؼتمذ ثَ لبًْى اعبعی جوِْسی اعالهی ایشاى
ً-3ذاؽتي عْء پیؾیٌَ

 -4داؽتي حذالل  25عبل عي ّ تشجیحب" هتبُل
-5داساثْدى عالهت کبهل جغن ّ سّاى ثَ تبئیذ پضؽک هؼتوذ کبسگبٍ هشثْطَ
-6داسا ثْدى لیغبًظ ّ ثبالتش تشجیحب" دس سؽتَ ُبی آهْصػ ّ پشّسػ لجل اص
دثغتبى  ،ػلْم تشثیتی  ،سّاى ؽٌبعی  ،هذدکبسی اجتوبػی  ،هؾبّسٍ ،
هذیشیت آهْصؽی ّ داؽتي یکغبل تجشثَ کبس آهْصؽی دس استجبط ثب کْدک
-7داسا ثْدى لیغبًظ ّ ثبالتش دس عبیش سؽتَ ُب ّ  2عبل تجشثَ کبس آهْصؽی دس
استجبط ثب کْدک
-8داؽتي فْق دیپلن ّ  3عبل تجشثَ کبس آهْصؽی دس استجبط ثب کْدک
-9داسا ثْدى دیپلن کْدکیبسی ثب  3عبل تجشثَ کبس آهْصؽی دس استجبط ثب کْدک
-11داسا ثْدى دیپلن  ،دس عبیش سؽتَ ُب ّ  5عبل تجشثَ کبس آهْصػ ّ تشثیتی دس
استجبط ثب کْدک
تجصشٍ  -1دس هٌبطك هحشّم کؾْس داسا ثْدى ًصف عْاثك تجشثی رکش ؽذٍ کبفی
اعت .
تجصشٍ  -2ضْاثظ هشثْط ثَ ًیشّی اًغبًی هْسد ًیبص هشاکض ًگِذاسی کْدکبى ّ ؽشح
ّظبیف آًبى تْعظ ّصاست کبس ّ اهْس اجتوبػی جِت اجشاء ثَ کبسگبُِب اثالؽ
خْاُذ ؽذ .
تجصشٍ  -3دس کبسگبُِبئی کَ اکثشیت هبدساى اص اللیتِبی هزُجی هی ثبؽٌذ
هذیشاى کبسگبُِب یب کبسخبًَ هْظفٌذ ثب ُوبٌُگی ّصاست کبس ًغجت ثَ اًتخبة
هذیش هِذکْدک اص اللیت هشثْطَ الذام ًوبیٌذ.
هبدٍ  -11کلیَ پشعٌل هشکض ًگِذاسی کْدکبى ثبیغتی هؾوْل همشسات کبس
ثبؽٌذ.
هبدٍ  -12هذیش هشکض ًگِذاسی کْدکبى دس حذّد ّظبئف هحْلَ دس لجبل ضشسّ صیبى
هبدی ّ هؼٌْی ّ آعیجِبی احتوبلی ّاسدٍ ثَ کْدکبى هغئْلیت داؽتَ ّ
ثبیغتی دس ایٌگًَْ هْاسد پبعخگْ ثبؽذ.
تجصشٍ – دس صْستیکَ دس اثش کوجْد اهکبًبت حبدثَ ای ثَ ّلْع پیْعتَ ثبؽذ طجك
ًظش ؽْساء هذیشیت کبسگبٍ (کبسفشهب) هغئْل خْاُذ ثْد.
هبدٍ  -13ؽشکت پشعٌل هشاکض ًگِذاسی کْدکبى ّ هبدساى کبسگش دس هشاعن ّ
ثشًبهَ ُبی آهْصؽی ( عویٌبس ُب  ،جلغبت آهْصؽی  ،دّسٍ ُبی آهْصؽی ّ
کبس آهْصی) کَ اص طشف ّصاست کبس ّ اهْس اجتوبػی ثشگضاس هی گشدد ثب هْافمت
هذیشیت کبسگبٍ الضاهی اعت.
هبدٍ  -14کلیَ ُضیٌَ ُبی هشکض اػن اص ثبثت ّ جبسی ثَ ػِذٍ کبسفشهب هی ثبؽذ.

هبدٍ  -15دس هْاسدی کَ ًغجت ثَ آًِب دس ایي آئیي ًبهَ حکن خبصی لیذ ًگشدیذٍ
اعت لْاًیي جبسی کؾْس جبسی خْاُذ ثْد.
هبدٍ  -16هتخلفیي اص اجشای ایي آئیي ًبهَ طجك هبدٍ  173لبًْى کبس جوِْسی
اعالهی ایشاى تحت پیگشد لبًًْی لشاس خْاٌُذ گشفت.
ایي آئیي ًبهَ دس  16هبدٍ ّ  13تجصشٍ هشثْطَ هْسد تبئیذ اعت.

